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از هجـوم طالبـان و اشـغال والیت های پیهم تا گرفتن کابل، آن چه بـر درد می افزود، 
صحبت »غافلگیرکننده« و »تعجب آور« بودن پیشروی طالبان، تسلیمی بی جنگیدن 
نیروهـای دولتـی و محشـر میدان هوایـی بود کـه »کارشناسـان« در داخـل و خارج 
کشـور از تکـرارش خسـته نمی شـدند. بلـی، باید منابع امپریالیسـتی و سرسـپردگان 
آنهـا معصومانـه ابـراز »حیـرت« می نمودنـد تـا بر سـیر وقایـِع حاکی از سرشـت و 
سیاسـت مصیبت آفریـن امپریالیـزم پـرده کشـیده و بـر مخلوقات »کـرام«اش آب 
تطهیـر بریزنـد. ولـی ایـن حیله هـا نمی تواننـد خـون و جنگ و تجـاوز را کـه ذاتی 

امپریالیـزم انـد از ذهن و چشـم خلق های جهان بسـترد.

امریـکا به وسـیله نوکران پاکسـتانی و عرب خـود جنگ مقاومت ضدروسـی مردم 
افغانسـتان را بـا نصب گرگ های تنظیمـی اش از فرجام آزادی بخـش و دموکراتیک 
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آن تهـی کـرد؛ بعـد کـه ناکارآمدی جنایتـکاران جهـادی را دیـد، مـزدوران طالبی 
را کـه در آسـتین داشـت بـه صحنـه آورد و ۵ سـال بعـد آنـان را هـم جهـت تحقـق 
نقشـه خاورمیانـه بـزرگ و آقایی بر جهان زیر نـام مبارزه علیه تروریـزم، یک روزه 
سـاقط و مجـدداً جانیـان جهـادی و خیـل تکنوکرات هـای تربیت شـده ی سـیا را بـر 
گـرده مـردم ما نشـاند، برای دولت های پوشـالی کـرزی و غنی »نیروهـای امنیتی« 
درسـت کـرد و هرچـه گل »آزادی«، »دموکراسـی« و »حقـوق زنـان« داشـت بر 

سر تاسیسـاتش زد.

تـا اینجـا را نـه امپریالیـزم و نه هیـچ عاملش انـکار نکـرده و »شـگفت« نمی خواند. 
الکـن رویدادهـای اخیـر، دنبالـه و پیامـد طبیعـی و اجتناب ناپذیر کار گذشـته بود: 
»نیروهـای امنیتـی« را امریـکا بـا تکیـه بـر میهن فروش تریـن و فاسـدترین ایـادی 
جهـادی و تکنوکراتش )وزیران، سـفیران، والیان، جنـراالن، اغلب اعضای پارلمان، 
مشـاوران وغیره عناصر مافیایی( سـرهم بندی کرد که آبرو و اعتبار و ناموس  شـان 
را فقـط و فقـط ثروت انـدوزی، مقام پرسـتی و تـدارک آینـده خـود و خانـواده در 

این آغاز غریو آزادیخواهانه ی مادران و دختران ماست و 
»تا شب یلدا نرود تا صبح صادق ندمد« شکوهمندتر طنین خواهد انداخت.
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غـرب تشـکیل می داد و بـا وصف آن که بوی خیانت ها و فسـاد مالی و اخالقی آنان 
در دنیـا پیچیـده بـود، مورد لطـف و حمایت بی قید و شـرط امریکا و متحـدان قرار 
داشـتند. بنـاًء از اکثریـت »نیروهـای امنیتـی«ی گرفتـار چنگال چنیـن خاینان ملی 
چـرا و چطـور می شـد توقع داشـت برای بقـای دولتی بجنگند کـه گردانندگانش از 
نـان و لبـاس آنـان بزننـد و پسـت فطرتـی را به حدی برسـانند کـه از زنـان متقاضی 
معاش همسـران جانباخته، خواسـتار سـکس شـوند؟ امریکا از وضع مو به مو اطالع 
داشـت امـا نـه تنهـا چشـم می بسـت بلکـه آن را رواج می بخشـید. امپریالیـزم عاشـق 
ملت هـای تحـت سـلطه و مرحمـت آزادی بـرای آنـان نبـوده و در همـان حـدی بـه 
»اعمـار« و »تمدن سـازی« می پـردازد کـه منافـع کوتاه مـدت اش ایجـاب می کند. 
لنیـن کـه معـرف اصلی اژدهـای امپریالیـزم در جهان بـود، در »امپریالیـزم باالترین 

 دعای این جمع دزدان خاین را اگر هم خدای شان قبول کند،
مردم ما آنان را نخواهند بخشید.
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مرحلة سـرمایه داری« نوشـت که امپریالیزم برای آزادی و دموکراسی نه بلکه برای 
سـلطه یابی بر کشـور های عقب مانده تالش می کند. گفته مشـهور جان فاسـتر دالس 
اسـت که امریکا دوسـت ندارد منافع دارد. تاریخ نمونه دولتی دسـتپخت امپریالیزم 
اما دارای اردوی ملی را به یاد ندارد، مگر در کشـوری اشغال شـده، ارتش و پلیسـی 
ملـی و وطن دوسـت می سـازد کـه روزی علیـه خـودش و گدی گک هـای تـا اعماق 

اسـتخوان ضدملی اش برخیزند؟

آیاامریکابرمیگردد؟

اسـتراتژی امریـکا در افغانسـتان: جلوگیری از توسـعه نفوذ چیـن به خصوص ابتکار 
»کمربنـد و جـاده«، ایجـاد بی ثباتـی در آن از طریق اویغورهـا، جدایی طلبان تبتی، 
طالبان یا داعش، پرورش و صدور تروریسـت ها در جمهوری های مسـلمان روسـیه، 
اجرای پروژه »تاپی« و بهره برداری از معادن افغانسـتان، منافعی نیسـتند که امریکا 

آنهـا را رهـا کـرده و کنترول چین و روسـیه بر آنها را تماشـا کند.

بنابـر ایـن، امریـکا اگـر با عسـاکرش برنگردد، با توسـل بـه پیشـرفته ترین فناوری، 
از هیـچ اقدامـی جهت حفـظ منافع اش مضایقه نخواهـد کرد. از جانبـی، از محل ها، 
تعـداد و وسـعت اسـتحکامات نظامـی و جاسوسـی امریـکا در افغانسـتان کـه ممـد 
فنـاوری خواهنـد بـود، به طـور دقیـق نمی دانیـم. قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه امریکا 
بـرای جبـران آبروباختگی بی سـابقه، حفظ حضـور نظامی، سیاسـی و اقتصادی اش، 
کوتاه کـردن دسـت دراز چیـن1 و روسـیه در کشـور مـا، پاییـدن طالبـان و داعـش 

1- چیـن همچنـان کـه در جنـگ ضدروسـی سیاسـت تحکیـم مناسـبات بـا حـزب گلبدیـن را اتخـاذ کـرد، 
اکنـون بـا پیشـکش هرگونـه رشـوه ای بـه تحبیـب طالبـان رو آورده تـا بر بسـتر »ثبـات« گورسـتانی طالبی، هم 
پروژه هـای اقتصـادی اش را در افغانسـتان پیـش ببـرد و هـم از ناحیـه اویغورهـا نگران نباشـد. اما در اثـر مداخله 



جمعیت انقالبی زنان افغانستان )راوا( ۵

نخواهـد  بـی کار  و...، 
نشسـت. و همان طوری 
کـه منطبـق با سیاسـت 
و  جهـان  بـر  چیرگـی 
دادن  نشـان  زهرچشـم 
تقویـت  رقیبـان،  بـه 
ماشـین تولیـد و فروش 
کاهـش  و  اسـلحه 
بحـران سیسـتم اش، 2۰ 
مخلوقـات  پیـش  سـال 
ظـرف  را  طالبـی اش 
زیـر  بـه  روز  چنـد 
کشـید، اکنـون هـم بـه 
مجـردی کـه »امارت« 
مقاصـد  منافـی  را 
منطقـه ای یـا جهانی اش 
دریابـد، در پایـان  دادن 
عمـر آن دچـار تردیـد 
انگیـزه  شـد.  نخواهـد 

امریـکا و وابسـتگی پاکسـتان بـه آن، معلـوم نیسـت ایـن مغازلـه بـا طالبانـی کـه بـرای انتقـام بن الدن پیشـوای 
تروریسـت های اسـامی منجملـه اویغورهـا سـوگند خورده انـد، تـا کـی دوام خواهـد کـرد. یـک نکته بدیهیسـت 
کـه افغانسـتان را امپریالیسـت های امریـکا و متحـدان و رژیـم دینـی فاشیسـتی ایـران دریدند و پاسـداران منافع 
شـان را در آن گماردنـد. حـال نـه از روی کتاب هـا و جروبحث هـا کـه عمـا تجربـه خواهیـم کـرد چیـن قدرتی 

متفـاوت از آنهـا خواهـد بود؟

 این سینه  های باز و مشت های گره کرده ی توده های ما، 
طالبان را به تب لرزه مرگ انداختنی اند.
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جالب تر به بازگشـت، امریکاپرسـتان جهادی اند که دور احمد مسـعود حلقه زده و 
بـا علم کـردن او بـه نـام »رهبـر مقاومـت«، در تب وتاب اند تـا سـایه ی مادرخوانده 
را کمـاکان بر سـر داشـته باشـند و لـذا امروز نیز اسـتغاثه کنان بـه دروازه ی آن ملجا 
و مـراد کمـی بی وفای خـود  می رونـد. »نیویارک تایمز« مورخ 16 سـپتامبر 2۰21 

نوشـت:

»رهبـر مقاومـت بـا اسـتخدام یـک البی گـر )دالل( می خواهـد در جنـگ علیـه 
طالبـان کمـک نظامـی و مالـی از امریـکا دریافـت کند. احمد مسـعود این قـرارداد 
را بـا رابـرت اسـترایک Rober Stryke امضـا کرده اسـت که فقط با مشـتریانی کار 

غیر از دوستم، سیاف، عطا، 
اسماعیل، عباس دالر، محقق 

دیگر کدام شیران پیر و 
ترشیده و فراری مانده 

که زیر کله و بغل 
»شیر جوان« را بگیرد؟
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می کنـد که دالالن دیگر را نمی پسـندند. رابـرت اسـترایک در 2۰17 در ازای 16۰ 
هـزار دالـر بـه نفـع دولت غنـی هـم داللی  کـرده بود.

در  حالـی  کـه گروه هایی از اپوزیسـیون افغانی از پشـتیبانی برخی جمهوری خواهان 
برخـوردار انـد، دولـت بایـدن تصریـح نمـوده کـه مایـل به ایفـای نقشـی در جنگ 
داخلـی افغانسـتان نیسـت. علـی نظـری نماینده احمـد مسـعود در امریـکا گفت که 
“بـدون حمایـت و تاییـد جاللتمـاب احمـد مسـعود هیچ نهـادی مشـروعیت نخواهد 
داشـت”، در  حالـی  کـه امـراهلل صالـح خـود را رییس جمهور مشـروع خوانـد. نظری 
افزود که “ما از امریکا تقاضای پشـتیبانی مادی شـامل اسـلحه تهاجمی و به رسمیت 

نشـناختن طالبـان را کرده ایم.”«

بـه نوشـته همیـن شـماره نیویارک تایمز، »شـورای صلـح و شـکوفایی دموکراتیک 
افغانسـتان و امریـکا« کـه ناهید فریـد از اعضای آن اسـت، برای تشـکیل دولتی در 

تبعیـد مرکب از وکیـالن پارلمان فعالیـت دارد. 

ایـن بـه وضـوح عیـان می نمایـد کـه به اصطـالح اپوزیسـیون ضدطالبـی از همـان 
بـدو کار نطفـه ی سـیا را در بطـن اش دارد و تنهـا بـا پشـت گرمی و اتکا به آن اسـت 
کـه صـدای مخالفـت بـا طالبـان را سـر می دهـد نـه بـا اتکا بـه توده هـای محـروم و 
نیروهـای اسـتقالل طلب و سـکیولر. الکـن حنای سـرکردگانش آن قـدر رنگ باخته 
اسـت کـه گمـان نمی رود حتی بـا کمک امریـکا و فاطمیون خامنه ای هـم بتوانند به 
موفقیـت مهمـی نایـل شـوند.2 اینان در نـگاه مردم جالدانی اند که طی بیسـت سـال 

2- به اصطـاح اصاح طلبـان رژیـم ایـران مخصوصا بـرای »مقاومت« گلو پاره می کننـد تا اگر اقدامـات نظامی امریکا به 
حمایت از آن منجر به برافتادن طالبان گردد، آن را ثبوت صحت اسـتدعای شـان از امریکا برای سـاقط کردن دژخیمان 
حاکـم در ایـران جـار زننـد. امـا اینـان ظاهرا نـه از تکـرار تاریخ می ترسـند و نـه از تاریخ زنـده افغانسـتان می آموزند که 

تغییـر رژیم هـا توسـط قدرت های خارجـی )و نه بازوی نیرومنـد مردم( چقـدر فاجعه بار و المنـاک بوده اند.
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برناردلوی عامل خطرناک اسراییل و استخبارات فرانسه که دخالت های ویرانگری در 
لیبیا، سوریه عراق وغیره به نفع گروه های ساخت امریکا و اسراییل داشته است، 

حاال هم به بهانه ضدیت با طالبان می خواهد افغانستان را با استعمال
 احمد مسعود و شرکا به سوریه دوم بدل کند.

آقای مسعود، اگر سیا به فریادت چندان اعتنایی نکند، آیا به متحدان فرانسوی و 
اسراییلی اش مشورت خواهد داد که دریای دالر و امکانات را در حلق پرنشدنی خودت و 
شرکا جاری سازند تا بخیر و خوبی به سرمایه گذاری و خرید قصرهایی در دوبی و امریکا 

شروع کنید؟
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حکومت شـان بـه ریاسـت کرزی و غنـی میلیاردر شـدند و از اینـرو عرضه ی باختن 
فرزنـدان و دارایی هـای قارونـی خود را در جنگ نداشـته و عالج را در گوشـت دم 

تـوپ سـاختن اهالـی درمانـده، بی صـدا و بیچاره ی دو سـه منطقـه می بینند. 

آرزوی دزدان »مقاومتـی« ابـدا برقـراری دموکراسـی و عدالـت اجتماعـی نه بلکه 
تجزیـه میهـن و وصـال مجـدد به »شـان و شـوکت« و بهشـت از دسـت رفته ی  شـان 
اسـت. حضـور ایـن غـداران هرویین سـاالر در »اپوزیسـیوِن« بی ربـط بـه توده های 
رنج دیـده، سـفیده مالی روی خون پـر طالبـان می باشـد. اگـر در اینان سـر مویی حیا 
و عـزت باقـی مانـده بـود، به جـای دعـوت  دیده درایانـه  از مـردم بـه پیوسـتن بـه 
»مقاومـت« کاذب، نیابتـی و فرمایشـی، تنها با برمال شـدن کاخ های شـان باید خود 
را بـه دار می زدنـد امـا پیـش از انتحـار، بایـد حقایـق ناگفته مثـال درباره جاسوسـان 
وطنـی سـیا، واواک، آی اس آی در داخـل و بیرون مـرز، مافیاهای مختلف و ثروت 

و فعالیـت اینـان را بـه آگاهـی ملـت می رسـاندند که مبـادا با خـود به گـور ببرند.

شـکاف عظیـم طبقاتـی میان اینـان و توده هـا چنان ژرف و فاحش اسـت کـه ادعای 
مبنـی بـر »نفوذ وسـیع« آنان بیـن مـردم را به هـوا می پراند.

آیاتسخیرکشورتوسططالبانپالنشدهبود؟

بـا آن کـه اردویی سـاخت امپریالیـزم، فروخته شـدن و فروپاشـی را در خود مضمر 
دارد، ورود آسـان طالبان، اسـتوار بر نقشـه ای پنهانی قبلی بود که از توافق دوحه به 
بعـد )کـه با رهایـی پنج هـزار زندانی، وقعی قایل نشـدن بـه دولت نامنهـاد، هفت قلم 
آرایـش طالبـان و حتـی صحبـت ماللی شـینواری، فوزیه کوفی و سـایر جاسوسـان 
مونـث از »خوشـبو«یی آنـان، عالقـه ترامـپ بـه مالقـات با مال بـرادر، چـاپ مقاله 
انـس حقانـی در نیویـارک تایمـز و... همراه بـود(، صورت آفتابی بـه خود گرفت. 
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شـکی وجـود نداشـت که امریـکا می خواهد کاغذ تشـناب اش غنـی را دور انداخته 
و بـرای تحقـق هـدف اصلی که ذکـرش رفت، طالبـان را بیارد. 

تمهیـدات تعویـض غنـی بـه طالبـان ناگهانـی نبـود. حتـی در زمـان کـرزی  پـرواز 
هلی کوپترهـای »ناشـناس« در مناطقـی و پرتـاب اسـلحه و آذوقـه بـه طالبـان سـر 
زبان هـا بـود. کرزی، طالبـان را در واقع بـه اذن امریکا »برادران ناراضـی« و »افغان 
بچیـه« گفتـه ناز مـی داد؛ و حـاال بـرای احمق ترین افـراد و مخصوصاً روشـنفکران 
لـم داده بـر درگاه کـرزی ثابت شـد کسـی کـه ننـگ کار در وزارت خارجـه طالبان 
را داشـت و در دوحـه وغیـره جا هـا بـه داللـی آنـان می بالیـد، چیزی نبـود جز غالم 

از  نمایندگـی  بـرای  سـیا  پسـت 
منافـع امریکا بین طالبـان و دولت 

غنـی و عبداهلل.

اگـر امریـکا تحویـل کشـور بـه 
طالبـان را در سـر نداشـت، گلیـم 
مافیـای جهـادی  غنـی را هـر آنی 
کـه می خواسـت برمی چیـد لیکن 
بهتـر دیـد ایـن سـرطان متعفـن، 
وحشـتناک ترین  نمـاد  به حیـث 
فسـاد و خیانـت بمانـد تـا مـردم 
چشـم گیر  کاهـش  از  الاقـل 
سـرقت ، راه گیـری  و قتل  به خاطر 
یـک موبایـل شـکرگزار طالبـان 
شـوند. اکثر جنراالن و قومندانان 
از  عـده ای  )کـه  تحصیل کـرده 

آیا نجیب بارور سگ درگاه »مارشال« فهیم 
و    لطیف پدرام سگ شکاری »مارشال« دوستم 

در بی ناموسی ها و بدمعاشی هایش، به کار در 
»امارت« چشم دوخته اند؟
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آنـان در عالـم بی خبـری از جریان هـای پشـت پـرده، جانبـازی کردنـد( بیشـتر تابع 
فرمـان امریکاییـان بودنـد تا دولت. اگر امریکا خواسـتار عودت »امـارت« نمی بود 
چـرا آن افسـران را به سـرنگونی قهـری دولت جهادی و اعـالم دولتی کم تر جهادی 
و فاسـد  فـرا نخواند؟ امریکا اگر خاین پرور نمی  بـود، خاینان جهادی و تکنوکرات 
را خلع یـد نمـوده و میلیاردهـا دالـر دزدی  و هرویینـی آنـان را به جـای ذخیـره در 

بانک هـای امریـکا، بـه مـردم افغانسـتان برمی گردانـد. 

بدین ترتیب مبرهن اسـت که در افغانسـتان فلک زده )و در  سـرزمین های نظیر(، آن 
 چـه برای امپریالیزم امریکا شـوخی به شـمار می رفتـه عبارت بوده از احتـرام به جان 

و کرامت انسـانی، دموکراسـی، حقوق زنان و رشـد و شکوفایی کشور.

طالبـان کـه پـرورده و فرمان بـر پاکسـتان و ارتجـاع عرب انـد، نه می توانسـتند و نه 
غلبـه بـر امریـکا را خـواب می دیدنـد و صرفـا بـه داشـتن سـهمی در دولـت راضی 
بودنـد. امـا صفحه بیشـتر از حـدی که تصـور می کردند، به سـود شـان دور خورد. 
در  صورتـی  کـه امریـکا بنـا بـر سیاسـت جدید )چخ کـردن غنـی و عبـداهلل، آوردن 
»امـارت«، و خالصـی از هزینـه سرسـام آور جنـگ( بـا طالبـان زد و بنـد نمی  کـرد، 
طالبـان تـوان شکسـت حتـی اردوی افغانسـتان را هـم نداشـتند. امریـکا هیچـگاه بـه 
القاعـده3، داعـش4 و طالبان۵ ضربـه ای نابودکننده وارد نیـاورد برعکس داکتر اعظم 
دادفـر، یونـس قانونـی، فـاروق وردک و اراذلی از ایـن قبیل را برای ایجـاد هزاران 
مدرسـه  گماشـت؛ چنانچه آمد از راه هوا به آنان یاری  رسـاند و خراب کاران طالبی 
را در نیروهـای امنیتـی راه  داد. مـال اختـر منصور به جرم تماس بـا ایران در موترش 

3- مسـتند اسـت که امریکا چگونه اسـامه بن الدن را از محاصره در توره بوره به پاکستان فرار داد.
4- ابوبکرالبغدادی را سـیا در زندان بغداد تعلیمات داعشی داد.

5- همانند البغدادی، سـیا با شـماری از آنان در گوانتانامو کار کرد.
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 اگر فیض حمید پدر طالبان به سروقت چوچه های کرام اش نمی رسید، 
آیا همدیگر را می دریدند؟

عمر زاخیلوال جاسوس، برکتی و تحفه ی مال مجیب انصاری داعشی به طالبان است تا 
صدها میلیون دالر دزدی شده اش در امان بماند. او که شرط شمولیت در »امارت« 

)پیوند عمیق با سیا و پلیدترین بنیادگرایان( را خالصانه پوره کرده 
به چه مقامی نصب خواهد شد؟
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جزغالـه شـد، در  حالـی  کـه اگـر امریکا می خواسـت فـرد فـرد »رهبران کـرام« را 
بـه عین سرنوشـت گرفتـار می کرد. خیانـت امریکا بـه اردوی افغانسـتان همانی بود 
کـه در اردوی عـراق مرتکب شـد. تصرف یک شـبه موصل و تارومار شـدن اردوی 
مجهـز عـراق بـه دسـت داعـش را به یـاد بیاوریـم. در افغانسـتان وضعی پدیـد آمده 
بـود کـه غیر از طالبان هر نیروی مسـلح کوچک دیگری هم می توانسـت به آسـانی 
قـدرت را تصاحـب کنـد. لهذا خـواری سیاسـی،  اسـتخباراتی و حیثیتـی6 امریکا را 

بایـد در محاسـبه غلـط معاملـه آن با طالبان جسـت و نه شکسـت نظامی. 

مـا معتقدیـم کـه امپراتـوری امریـکا در آغـاز سراشـیب زوالـش قـرار دارد و درز 
برداشـتن شـاخ نخوت و افسـانه ی شکسـت ناپذیر بودنش را در جنگ کوریا، ویتنام 
و... دنیـا شـاهد بـود؛ بـا ایـن هـم والد بـا مولـودش در نبرد تمـام عیار نبود کـه از پا 
درآیـد بلکـه دوسـتانه و بـا لبان پرخنده، جهت سـپردن قـدرت به طالبان توافق شـد 

و اردو و پلیـس را بـه آنان ارمغـان داد.

نه پیکار قهرمانانه و تاریخ سـاز مردم ویتنام و نه جنبش های مترقی ضدامپریالیسـتی 
مشـابه آن را بـه هیـچ عنوانی نمی توان و نبایـد با طالبان  ماورای مرتجع و وابسـته به 
یکـی از مخوف ترین اسـتخبارات دنیا )آی اس آی( مقایسـه کـرد. امپریالیزم امریکا 
در برابـر کمونیسـت های ویتنـام شـمالی بـه قیـادت حزب کمونیسـت هوشـی مینه، 
ببـر کاغـذی ثابت شـد. اما ایـن در مورد طالبـان ذره ای مصداق ندارد. اشـاره برخی 
شـخصیت های امریـکا و متحـدان بـه شکسـت آن قابـل فهم اسـت: بـرای امپریالیزم 
جهان خـواِر مسـت و مغـرور، این گونـه فـرار از کشـوری می تواند خاکسـارانه ترین 

6- بـا کشته شـدن 13 سـربازش، امریـکای تحقیـر شـده، جهـت اعـاده حیثیـت و نمایـش فـوری »ابرقدرتـی«، 
بـه حملـه پهبـادی نـاکام و ماتمزایـی بـه کابـل و ننگرهـار متوسـل گردیـد کـه ضدبشـری بـودن، رسـوایی و 

آسـیب پذیری بیشـترش را نمایانـد و بـس.
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هزیمـت آن )ولـو غیرنظامـی( تلقـی گـردد کـه البته برخی هـا آن را قطعا شکسـت 
نظامـی ارزیابـی می کنند.

فهمتناقضآفریدنطالبانتوسطامریکا
وجنگاوباآنان

بنیادگرایــان را ســه رشــته عمــده به امپریالیــزم وصل می  کنــد: خصومــت دیوانه وار 
بــا ناســیونالیزم مترقــی، کمونیــزم و تقدیــس ســرمایه . شــعار رســمی امریــکا بــوده 
کــه »بــا اســالم سیاســی علیــه کمونیــزم و نــه برعکــس!« ضیاالحــق بــرای جلــب 
عمیق تــر ریگــن بــه او گفتــه بــود کمونیــزم را از ویتنام تــا اروپا خفه خواهــد کرد. 
کودتــای ســیا بــه همدســتی آیــت اهلل کاشــانی معلــم روح اهلل خمینــی در 19۵3 علیــه 
مصــدق و حــزب وقــت مارکسیســتی تــوده، و کودتــای ســیا بــا همــکاری باندهــای 
اســالمی بــه  منظــور کشــتار صدهــا هــزار کمونیســت و انحــالل حــزب کمونیســت 
ــزم  ــا امپریالی ــان ب ــی بنیادگرای ــته ی هم رگ ــه برجس ــا در 196۵، دو نمون اندونیزی

ــود.   محســوب می ش

انگلســتان از اواخر قرن 19 
پیشکســوتان بنیادگرایــی 
جلوگیــری  بــرای  را 
قدرت گیــری  از 
چپ هــا  و  ملی گرایــان 
در ســرزمین های اســالمی 
مناســب تشــخیص داد کــه 
بعــد از جنــگ دوم جهانــی 

امریکایی ها از تبلیغ کثیف ترین جهادی ها               
 نظیر کرام الدین کرام نیز ابا نداشتند.
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سرپرســتی آنــان را ســیا متعهــد شــد و هویداســت کــه چگونــه از ایــن آدم کشــان 
حرفــه ای مذهبــی اش بــرای واژگونــی دولت هــا در عــراق، لیبیــا، ســوریه وغیــره 
اســتفاده جســته و آن کشــورها را در آتــش اختالفــات قومــی، فرقــه ای و دینــی، 

ســوزاند.

ــای  ــان، گروه ه ــطایی بینادگرای ــش قرون وس ــا بین ــاد ب ــر تض ــالوه ب ــزم ع امپریالی
تروریســتی اش را پــس از رفــع ضــرورت دور می انــدازد یــا تــا زمــان بــه کارگیــری 
مجــدد آنهــا علیــه آزادیخواهــان، در ســردخانه  نگــه  مــی دارد. بخشــی از داعــش که 
بــه زور مــردم ســوریه و عــراق رو بــه اضمحــالل نهــاد، بــه افغانســتان منتقــل گردید 
ــا چــه تاکتیکــی بــه امریــکا خدمــت  کــه دیــده شــود جــدا یــا در پنــاه طالبــان، ب

خواهــد کــرد. 

ضمنــا، گاه مهــار گروه هــای تروریســتی اســالمی از دســت امریــکا خارج می شــود، 
ــاده انگارانه  ــتی س ــا برداش ــه ب ــس ک ــا برعک ــرد ی ــم می گی ــر خش ــر نوک ــاب ب ارب
گسســت کامــل بیــن آن دو، معنــی می شــود. امــا امریــکا کــه هنــوز از زورگویــی 
ــتراح  ــالمی اش را در مس ــای اس ــد زاییده ه ــده، نمی خواه ــاز نمان ــاوزکاری ب و تج
ــه زندگــی  ــان ب ــر ده ــیا ب ــتان س ــدون پس ــد ب ــم نمی توانن ــا ه ــدازد و زاییده ه بین

ادامــه دهنــد.

التحریـری،  چچنـی،  داعشـی،  تروریسـت های  سـکه ی  بـرادران  به مثابـه  طالبـان 
القاعـده ای و... بـه دنیـا آمـده  از یک مـادر -امپریالیزم امریکا- اند که شـکررنجی  
امـروزی آنهـا دیـر یـا زود جایـش را بـه آشـتی می  دهـد ولـی فـردا دوبـاره ممکن 
اسـت در برابر هم بایسـتند. و این تسلسـل شـیطانی تـا زمانی ادامـه خواهد یافت که 
یـا امریـکا دیگـر قـادر بـه زاد و ولد چنیـن جرثومه هایی نباشـد یا این که بـا توفان 

خلق هـای به پاخاسـته بـرای همیشـه تکه پـاره شـوند.
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چندنکتهبنیادی

1( اتکای یک دولت، تشکل و یا فرد به امپریالیزم نهایتا فاجعه بار است.

2( هنگامـی کـه منافـع امپریالیـزم  اقتضا کند از ریخته  شـدن هیچ مقـدار خون و به 
تباهـی رفتـن یک ملت ابایـی ندارد. 

3( تـا زمانـی که در تحلیل مصایب کشـور از کاوش علت العلـل )امپریالیزم( خبری 
نباشـد نتیجـه همـان می شـود کـه می بینیـم: بـاور بخش هایـی از مـردم به پوشـالیان، 
اردو و پلیس، و سـالطین مافیای جهادی. خوشـبختانه گریز ذلیالنه ی رسـول سیاف، 
محقق، اسماعیل، عطامحمد، قانونی، کریم خلیلی، لطیف پدرام، دوستم و همدستان 
بـود کـه فریب خورده تریـن اقشـار مـردم هـم دانسـتند ایـن جاسوسـان چند سـره، 
سـیری ناپذیر،  چپاولگـران  و  مذهبـی،  و  قومـی  اختالف هـای  تنـور  آتش بیـاران 
هرگـز کسـانی نبودنـد کـه بـه رغـم الفیدن هـای اوباشـانه و کوچگی، جـان خود و 
ارجمندی هـا را در جنـگ به خطر اندازند، این خاینان، »شـیر« و »مارشـال« و... در 
سـتمگری بـر مـردم بی پناه بودنـد و روباه هایـی در مقابـل اجیران پاکسـتان. در این 
زمینـه روی تمـام آن اهـل قلـم و فعاالن سیاسـی سـیاه اسـت که با »رجال برجسـته« 

جهـادی سـر شـور داده و از افشـای شـخصیت حقیر و پلیـد آنان طفـره می رفتند.

به اصطالح مقاومت در پنجشـیر اگر با سلسـله جنبانی سـرجنایتکاران ملوث نمی بود 
شـاید مـورد توجـه مردم واقع شـده و نقشـی در نبرد ضدطالبی ایفا می کـرد. میزان 
نفـرت از ایـن پهلوان پنبه هـا را از هشـدار در شـبکه های اجتماعی به طالبـان می توان 
سـنجید کـه: حکومت همه شـمول نباید بـه معنی جا دادن الشـه های گندیـده ای مثل 
کـرزی، عبـداهلل، عمـر زاخیلـوال، فـاروق وردک، گلبدیـن و امثالهـم در آن باشـد. 
از آن مهم تـر بـی زاری مـردم از امریـکا و در عین حـال وابسـتگی مقاومـت پنجشـیر 
بـه امریـکا، فرانسـه، و... اسـت کـه توده هـا و روشـنفکران مترقـی را از امید بسـتن 
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میراث خـوار سـال های خـون و خیانـت و  تجزیه طلبانـه، ضدملـی،  مقاومـت  بـه 
ضد سـکیولریزم بـاز مـی دارد و نمی خواهنـد از یـک سـوراخ دوبار گزیده شـوند.

4( اساسـًا  یکـی از علت هـای عـدم ایسـتادگی مردم علیه یـورش طالبـان، به عالوه ی 
شـرفباختگی پوشـالیان، زخم هـای خون چـکان آنان از دسـت خیانـت کاران جهادی 
بـود. مثـل دور اول ایلغـار طالبـان. واقعیـت ایـن اسـت کـه مـردم عمومـاً احسـاس 
مصونیـت نسـبی هرچند گورسـتانی وحـوش طالبی را بـه حاکمیت مافیـای جهادی 

کـرزی و غنـی و عبـداهلل ترجیـح می دهند.

۵( اولیـن تظاهـراِت ضدطالبـی در چنـد والیـت جنوبـی کـه چندیـن کشـته برجـا 
گذاشـت بـرای هزارویک و  میـن بار ثابت نمود که مردم قوم پشـتون از طالبان متنفر 
بوده و رشـته های تاریخی و اجتماعی ناگسسـتنی ای آنان را با اقوام غیرپشـتون گره 

زنان افغان در نخستین روزهای حاکمیت طالبان ددمنش ثابت نمودند که در برابر 
قیدوبندهای قرون وسطایی طالبان سرخم نخواهند کرد.
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زده اسـت. ولـی دسـت ناپاک خاینان جهـادی و طالبی بوده که به خاطـر بقا و تداوم 
سـروری خویش خواسـته اند در این پیوند خرابکاری کنند. حکم افغانستان شناسـانی 
منجملـه داکتـر مصطفـی دانش صحیح نیسـت که چون ایـن خطه قبیله ای اسـت لذا 
ایجـاد دولتـی مرکـزی قـوی مرکب از اقوام همیشـه متخاصـم و امتیاز طلـب در آن 

ممکـن نیسـت و سـقوط دولت هـا از نجیب تا ربانـی و غنی را مثـال می آورد.

بـه آن چـه داکتر دانـش توجهی ندارد سرشـت ضدمردمـی، ضد دموکراتیک، ابتال 
بـه طاعـون قومپرسـتی و حلقه به گوشـی آن دولت هـا و احـزاب بـه امپریالیـزم و 
دسـتگاه های جاسوسـی اسـت که نخواسـتند با خدمت از جان و دل به توده های در 
قدم اول روسـتایی، چشـم مشـتاق آنان را به نور تمدن و تعالی، و افغانسـتان را خانه 

مشـترک آبایی خود پنداشـتن، روشـن نمایند. 

وضعیـت قبیلـوی افغانسـتان را بایـد در خیانتکاری احـزاب حاکم در نیـم قرن اخیر 
دیـد و نـه »بدذاتـی« قبیله هـا که گویـا هیچگاه نمی خواهنـد به ملت بدل شـده و از 
عصـر حجـر دل بکننـد. امپریالیـزم امریکا نه این که قصد »ملت سـازی« را نداشـت 
بلکـه بـا رها کـردن گرگ های تنظیمی بـه جان مردم، سـد راه پیشـرفت طبیعی این 

رونـد گردیـد. امریکا نگذاشـت ناکاموراها در افغانسـتان ظهور کنند.

6( دشـمنی طالبـان بـا آزادی و ترقـی توده هـای پشـتون خیلـی کمتـر از دشـمنی 
آنـان بـا توده هـای غیرپشـتون نیسـت. آنـان حربـه پشـتونیزم را بـه کار می برنـد اما 
ایـن بـه معنی مسـموم  شـدن اکثریت توده های پشـتون با زهر فاشـیزم طالبـی نبوده 
کـه بالنتیجـه فاشـیزم غیرپشـتونی به اسـتثنای اقلیتی با اغـوای چند روشـنفکر اجیر 
رژیـم ایـران، دامن توده های غیرپشـتون را علیه برادران پشـتون شـان نگیـرد. آنانی 
کـه طالبـان را بـه تروریسـت های قوم پرسـت ضد اقوام غیرپشـتون  تقلیـل می دهند 
تجزیه طلبانـی انـد کـه مانند طالبان بر سـر انگشـتان قدرت های بیگانه بـازی کرده و 
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می خواهنـد قیافـه یگانـه »مبـارزان« ضدطالـب را به خـود بگیرند.

تامین اسـتقالل، دموکراسـی، پیشـرفت و یکپارچگی افغانسـتان مضاف بر مبارزه با 
طالبـان، مسـتلزم مبـارزه بی امان بـا ایادی رژیم داعشـی ایران و هرنـوع جدایی طلبی 

است.

گفتنـی اسـت کـه فاشـیزم دینـی و بینـش پوسـیده ی ضـد انسـانی، طالبـان و رژیـم  
تشـنه  بـه خـون ایـران را بـه هـم  وصـل کـرده اسـت. بـر مبـارزان اسـتقالل خواه و  

دموکراسـی   خواه هـر دو مـرز و بـوم اسـت تـا بـه یـاری هـم بشـتابند. 

7( عـده ای، فـراوان از »دسـتاوردهای 2۰ سـاله« حـرف زده و حسـرت می خورند. 

اعتراض های مردم در کنر، ننگرهار، لغمان، خوست و کندهار لگدی بر دهان های 
یاوه گوی بدجنسانی است که همه مردم مناطق پشتون نشین را مساوی طالبان فاشیست 

می گویند.
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اگـر چـه در دوران کرزی و غنی طبق خواسـت امریکا در زمینه آزادی رسـانه ها )با 
خط سـرخ عدم افشـای صریح تبهکاری های رهبران جهادی( گشایشـی انجام گرفت 
کـه توانسـت محض رضایت بخشـی از طبقه متوسـط شهرنشـین و روشـنفکرانی را 
فراهـم آورد کـه بتواننـد بـا آن در نقش »کارشـناس«، »تحلیل گـر« و مدافعان این 
و آن سـرجنایتکار فرصـت جـوالن یابند، هکـذا هنرمندان هم به عرصه نسـبتاً کافی 
دسـت یافتنـد. امـا منادیـان »دسـتاورد« ها از یاد می برنـد که اعطـای آن فرجه ها در 
حقیقـت رشـوه ای در زرورقـی دلربـا بـود تـا روشـنفکران را از تمرکـز به سیاسـت 
انقالبـی ضدامپریالیسـتی و ضدبنیادگرایـی، آگاهی یابـی مردم از ماهیـت امریکا و 
اهـداف آن منحـرف کـرده به دنباله روی از احـزاب بنیادگرا و کینه تـوزی با نهادها 
و ایده هـای انقالبـی بکشـاند. در کشـوری اشغال شـده، اصالحـات از بـاال، نـه پایدار 

می ماننـد و نـه اکثریت مردم پشـتیبان آنها.

اسماعیل یون، ولی الله شاهین، فیض محمد زالند، شفیع اعظم، نظرمحمد مطمئن، 
خیرالله شینواری و... را ارتجاع و پشتونیزم خاینانه شان 

به بلندگوهای طالبان مبدل ساخته است.
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روشنفکرانوطالبان

بـر روشـنفکران آگاه، جـدی و صادق اسـت تا بـه کارنامه مبارزه ضدامپریالیسـتی، 
ضـد دولت هـای پوشـالی و تبهـکاران جهـادی مکـث کرده و بـا انتقـادی بی رحم از 
کمبودهـا، تجربـه و پیـکار آتـی خـود را غنـا بخشـند. واقعیـت اسـت کـه در طول 
2۰ سـال گذشـته اغلـب روشـنفکران، به مبـارزه ای ضدامپریالیسـتی و ضـد احزاب 
جهـادی توجهـی در خـور مبـذول نداشـتند؛ عـده ای داغ تـر از ایدئولوگ هـای آن، 

وقتی یک روشنفکر به اصطالح پیرو مکتب فرانکفورت خود را خالصانه به مافیای کرزی 
بفروشد و با اسماعیل جاسوس قدیمی واواک و کرام الدین کرام بی ناموس مشهور جور 

بیاید، دیگر چه عاملی او و سایر فواحش سیاسی را 
از »کار« با طالبان باز خواهد داشت؟
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منکـر وجـود پدیـده امپریالیـزم در جهـان و افغانسـتان بودند.

پیداسـت کـه تقریباً همه ی روشـنفکران مزبور، ارتبـاط با احزاب جهـادی باالخص 
باندهـای گلبدیـن، جمعیت، سـیاف، محقق وغیـره را نه ننگ که مایـه مباهات خود 
انگاشـته و »مبـارزه« شـان صرفـا بر ضـد طالبان خالصه می شـد. یکـی از پیامدهای 
ایـن ارتجـاع روشـنفکران، دم زدن از »مقاومـت«ی اسـت که هسـتی اش را در گرو 
حمایـت امریـکا، اسـراییل و متحـدان می داند و با این سـوراخ در پیشـانی اسـت که 
»مقاومـت« میلیاردرهـای سـتمگر قوم بـاز و تجزیه طلـب، نـه جذابیتـی بـرای مردم 

دارد و نـه می توانـد ماندگار باشـد.

نمونه این گروه از روشـنفکران »مقاومت«ی داکتر حمیرا قادری اسـت که روزی 
قبـل از پـرواز با اعـزاز و احترام )و نه کشـال بر بال طیاره( به سـوی قبله اش امریکا، 

بیـان نمود: »حس می کنم فروخته شـده ام«!

ایـن، زبان و احسـاس و تفکر جمیع روشـنفکران فوق اسـت. خانـم قادری نمی فهمد 
کـه سـال ها پیـش یعنـی از تجـاوز امریـکا بـه کشـور و تسـلط »رهبـران نسـتوه« و 
سـینه چاکان »قهرمان ملی« و »قهرمانان« کم تر ملی و »مارشـاالن« فسـاد و تاراج و 
بی ناموسـی ها باید »حس می کرد که فروخته شـده اسـت«؟ خیر، او و همفکرانش 
می فهمیدنـد کـه خـود و مردم مـا در اثر خیانت امریکا و سـگانش فروخته شـده اند 
منتهـا آن فـروش خواسـتنی و گـوارا »حـس« می شـد و ایـن فـروش نه، زیـرا بازار 
»مقاماتـی« و »مطـرح« شـدن  اینـان به مثابـه »صاحـب نظـر«، »شـاعر و نویسـنده 
فرهیختـه دارای کلک هـای معظـم« و... کـه در عهـد تالیـی »اسـتادان« جهـادی، 
بسـیار گـرم بـود، عجالتـا از رونـق افتاده اسـت. اگر مال هبـت اهلل به تقلیـد از »رهبر 
معظـم« ایـران هنرمنـدان را در مجلسـی بخواهـد، حمیـرا قادری ها، بـاری جهانی ها، 
صبـور سیاهسـنگ ها، واصف باختری ها، منیژه باختری ها، اسـحق نگارگرها، سـمیع 
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حامدهـا، صـادق فطـرت )ناشـناس(ها ،کاظـم کاظمی هـا و... سـر و پـای کنـده بـه 
محضـرش خواهنـد شـتافت. فرومایگانـی کـه شمشـیر خونپر تبهـکاران جهـادی را 

لیسـیدند، نمی تواننـد از بوسـیدن سـاطور طالبان عـار کنند.

حمیـرا جـان و امثالـش رقص در مسـجد7را خوش دارند اما انسـانیت و شـرف  شـان 
کـور بـود که از رقص مرده، سـینی چشـم های قربانیان، پسـتان بریدن  زنـان، معاینه 
بـکارت دختـران، اجسـاد زنـان قربانـی تجـاوزکاری و بی شـمار جهادی گری هـای 
»رهبـران محتـرم جهـادی« سرسـپرده ی رژیم ایران بنویسـند؟ این سـکوت ننگین، 
نابخشـودنی ترین خیانـت روشـنفکران دینـی و خنثـی بـوده اسـت. خانـم حمیـرا و 
شـرکا باید از برکت تحصیل در ایران »والیت فقیه« و مشـخصاً اندرزهای اسـتادش 
داکتـر شـفیعی کدکنـی )کـه گویـا بـه اصلـش برگشـت و طلبـه و نوکـر خامنه ای 
شـد( یـا »امیـر« اسـماعیل باشـد که خطـاب به بیـش از دو نسـل جوانان زخـم دار از 
سـیطره ی ایدیولـوژي و فرهنـگ جنایت و شـناعت جهادی و طالبی و روشـنفکران 
شـیاد دینـی، بـا وقاحتی باورنکردنی توصیـه می فرماید: »ما خیلی خیلـی نیاز داریم 
کـه دختـران مـا برونـد بـه کشـورهای اسـالمی درس بخواننـد، دانـش اسـالمی فرا 

گیرند و روشـنفکر دینی شـوند.«8

از عواملـی نظیـر کامران میرهزار، لطیف پـدرام، رزاق مامون، کاظم کاظمی، همت 

7- حمیرا قادری »رقص در مسـجد: نامه یک مادر افغان به پسـرش«.
شـایان ذکـر اسـت کـه همیـن خانـم بـه روال قلم به مـزدان واواکـی و دوسـتمی، در روزنامـه »هشـت صبـح« 
)1۸ حـوت 13۹4( در مطلبـی زیـر عنـوان »جنـرال! سـام«، دوسـتم را بـه  طـرز مهوعی سـتوده و ناجـی مردم 

افغانسـتان از شـر طالبـان لقـب می دهـد.
وجـدان سـوختگی، بدطینتـی، ابتذال یا شـاید ناآگاهی و سـفاهت یـک نویسـنده ی پرمدعا به چـه پیمانه ای باید 
بـاال باشـد کـه بـه جنگسـاالری سـیازاده و جنایت پیشـه ی میلیاردرشـده، این گونـه اظهـار شـیفتگی ضدمردمـی 

ید؟ نما
۸- حمیرا قادری در مصاحبه با ایندیپندنت فارسـی، 1۹ دسامبر2۰2۰
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فاریابی، امان معاشـر، سـلیمان کبیـر نوری، عوض نبـی زاده، داکتر ثنا نیکپی وغیره 
واواکی هـای ضدپشـتون و مامـوران تجزیه افغانسـتان که بگذریم، اغلب شـاعران و 
نویسـندگان پروانه وار دور شـمع »مسـعود بزرگ و رح« و سـایر »بزرگان« وطنی 
و ایرانی شـان در داخـل و خـارج کشـور پـرک و بالـک می زدنـد تـا در مقابل حربه 
طالبـی بـا حربـه بوگرفته تـر و زنگ زده تر جهادی تاخته باشـند. بدین ترتیـب آنان با 
سـیاه نمایی طالبان، سـیاهی غلیظ تر امریکاپرسـتی خود را ماسـت مالی نمـوده، انبان 
کثیف تریـن اهانت هـای خـود به کل پشـتون ها را خالی کـرده آنان را معـادل طالب 
و امیر عبدالرحمن می خوانند عین همتاهای فاشیسـت شـان گلبدین، اسـماعیل یون، 
انورالحـق احـدی، عمـر زاخیلوال، کمـال ناصر اصولـی، حلیم تنویر، جنـرال طاقت 
و... کـه کل غیرپشـتون ها را چنگیـزی و »خارجـی« گفتـه شایسـته غرق  شـدن در 

دریـای آمـو می دانند.

واسطه های زینتی معامله ی خاینانه با طالبان
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زن و مرد دست خالی ما که از وحشت طالبان ترسی به خود راه نمی دهند،                        
وای از روزی که مسلح شوند.
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اگـر ایـن دغلـی خواب بردگـی یـا بـه خواب زدگـی قلم به دسـتان نمی بـود جنبـش 
ضدامپریالیسـتی و ضدچاکـران رنگارنـگ آن بـه بلوغـی می رسـید کـه چـه بسـا 
می توانسـت خیانت پوشـالیان دایـر بر هموارکـردن راه »فتوحات« طالبـان را عقیم 
گذارد. شـاعران و نویسـندگانی که قلم شان به سـان خنجری حنجره ی دشمن جهادی 

و طالبـی را ندریـد، سـزاوار تـف و نفرین تاریـخ اند.

کارطالبانبهکجاخواهدکشید؟

طالبان طوری که 2۵ سـال پیش با سـرنیزه امریکا و آی اس آی و اسـتفاده از قیامت 
خون آشـامی و بی ناموسـی جهـادی اسـتقرار یافتنـد، ایـن بـار هـم تنها به یمـن اداره 
و اردوی پوشـالی از بـاال تـا پاییـن معتاد به فسـاد و خیانـت )واقعیتی کـه طالبان آن 
را پایـه مشـروعیت خـود حسـاب می کننـد!( بـود کـه راحت بـه قدرت رسـیدند به 

دالیـل زیـر به همـان راحتـی واژگون خواهنـد گردید:

- نـزد مـردم تمـام قوم ها سـخت منفـور اند مخصوصـاً مردم شـمالی، هـزاره و اهل 
تشـیع جنایت هـای آنان را نمی بخشـند.

-تضادهـای حدت یابنـده درونـی آنان چون از قومپرسـتی و میزان سـهم از قدرت و 
ثـروت آب می خورنـد، بـه انشـعاب ها و حتـی برخورد هـای خونین منتهـی خواهد 

شد.

-تضـاد جنـاح حقانـی )همان شـاخه خراسـان داعـش( با جنـاح به اصطـالح »ملی« و 
»کمتـر هـار« مـال برادر کـه گفته می شـود دم اش زیاد به آی اس آی بسـته نیسـت و 
نیـز تضـاد بیـن قومندانان جنگـی با مالیان پشـت میزنشـین خارج دیـده و در تنعم و 

رفـاه زیسـته، روز تـا روز جدی تر خواهد شـد.
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-از آنجایـی کـه طالبـان انصراف یـا عقب روی از ایـن و آن اصل شـریعتی را معادل 
برهـم خوردن شـیرازه تفکر قرون وسـطایی خود می پندارند، بـه مطالبات اجتماعی 
و سیاسـی مـردم پاسـخ مثبـت نخواهنـد داد و ایـن به اوج گیـری مبارزات و تشـدید 

تضـاد آنـان با مردم )تضـاد عمده کنونـی در جامعه(، خواهـد انجامید. 

- اگـر طالبـان بومـی به خواسـت های گروه های تروریسـتی پاکسـتان گـردن ننهند، 
کشـمکش آنـان به شـکم دریدِن هـم منجر خواهد شـد.

- دنیـای موبایـل، کمپیوتـر، انترنـت و گلگشـت کابـل و سـایر شـهر های کالن بـا 
مظاهـری مـدرن و امـروزی، گروه هایـی از طالبـان را نسـبت بـه درسـتی اقدامـات  
قـرون وسـطایی بـر پایـه اجرای »شـریعت ناب محمـدی«، بـه تردید انداختـه و در 

مقابـل روسـا و »امیرالمومنیـن« شـان قـرار خواهـد داد.

- طالبـان بـرای گرداندن دولت ناگزیر به جذب نیـروی تحصیل کرده و ماهر مردان 
و زنـان جـوان اند و این همچون رخنه ی جریـان آب در دیوار گلی حاکمیت طالبان 

بود. خواهد 

- طالبـان به منظـور سـر پا نگهداشـتن خود راهـی جز اسـتمداد از غـرب ندارند. این 
اگر از یک سـو برای طالبان حیاتی می باشـد از سـویی فریادهای »کفرسـتیزی« و 

»غرب سـتیزی« آنـان را زیـر سـوال برده با اسـتهزا مواجه می سـازد.

- اگرچـه امریـکا و متحـدان سـعی کرده انـد کشـور را از سـرمایه ی هـزاران دختـر 
و پسـر جـوان تحصیل کـرده ی عمومـاً مخالف رژیـم کرزی-غنی-عبـداهلل و طالبان 
محـروم سـازند، بـا گسـترش اسـتبداد دینـی و سـایه شـوم پاکسـتان بر فـراز میهن، 
جنبش هـای زنـان و مـردان مـا بـا شـعارهای آزادی و دموکراسـی  و حقـوق زنـان به 
یقیـن نضـج  یافتنـی اسـت. یک وجـه مثبت شـرایط جاری ترکیـدن پوقانـه ی کلیه 
جنایتـکاران جهادی اسـت. دیروز مردم باید با طالبـان و برادران میهن فروش جهادی 
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و تکنوکـرات آنـان و قیـم هـر سـه -امریـکا- می  رزمیدند ولـی امروز تنها سـاطور 
طالبـان بـر سـر مـردم مـا می چرخـد کـه هیچ تضـاد درونـی و هیـچ »اپوزیسـیون« 
سازشـکار یـا مرتبـط با امریـکا و متحـدان، دول عربی، اسـراییل و ایـران نمی تواند 

آن را بشـکند جـز قیام سرتاسـری مـردم به رهبـری برخاسـته از دل آن.

طبعـاً، سـمت گیری اسـتقالل طلبانه و سکیولریسـتی مبـارزه، منـوط بـه پیشـتازی 
پیشـاهنگان انقالبـی اسـت که با ایمان و امید بـه ادامه ی راه تا به آخر مصمم باشـند.

زلمی خلیلزاد که مردم ما به درستی او را ذلیلزاد و خاینزاد می نامند، با تحمیل  
سرجنایت ساالران  جهادی نخستین خیانت تاریخی و با آوردن فاشیست های دینی 

طالبی، دومین خیانت بزرگ  اش را علیه مردم و میهن ما تحقق بخشید.
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